UCHWAŁA NR 55/173/2021
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie zadań Powiatu Sępoleńskiego
w zakresie: wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania i upowszechniania kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Na podstawie art. 4 ust. 7 i 8 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 920 z późn.zm.1) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn.
zm.)2 w związku z § 6 pkt. 1 załącznika do uchwały Nr XXVI/123/2020 Rady Powiatu w Sępólnie
Krajeńskim z dnia 25 września 2020 roku w sprawie programu Współpracy Powiatu Sępoleńskiego z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2021 uchwala się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:
1) wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa,
2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
3) wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego.
§ 2. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania, o którym mowa w § 1 stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Ogłoszenie, o którym mowa w § 2 zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego, na stronie internetowej Powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038.
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr 55/173/2021
Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 czerwca 2021 r.
Samorząd Powiatu Sępoleńskiego, przekonany o korzyściach płynących z dotychczasowej współpracy
z organizacjami pozarządowymi, które w różnych formach współdziałały w realizacji zadań
publicznych Powiatu, mając na względzie podniesienie jakości życia mieszkańców Powiatu
Sępoleńskiego, deklaruje wolę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność publiczną w oparciu o założenia przyjęte w Programie Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi (…) na rok 2021. Program zakłada min. przeprowadzenie otwartych
konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku, stąd niniejszy projekt uchwały.
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